
    

 کورونا وائرس � متعلق ردعمل

�وچھ� گ�ئ سواالت   ا���

؟ .1 کٹ �ن کورونا وائرس � امکائن پھ�الؤ � ت�اری � ل�ی ک�ا ک�ا ��  ڈس�ٹ

کٹ پ�ما سکول � حفاظیت پالنUہمار�  منی و�ائئ مرض � متعلق ردعمل کا منص��ہ شامل �� جو ا�مرجن� مین�جمنٹ �  ڈس�ٹ
، اور ہم  ۔  یہ پالن ز�ر عمل �� پوری تند� � ساتھ اس پر چار مراحل (ا�سداد/تخف�ف؛ ت�اری؛ ردعمل؛ بحا�) کا احاطہ کرتا ��

۔  عمل کر ر�� ہنی

؟  COVID-19ا�ر ک� طالب علم �ا سڻاف کو  .2
گ

ورت ہو�  � �شخ�ص ہوئت �� تو ک�ا سکول کو بند کر�ن � �ن

گھنڻوں � ل�ی بند ر��   24جب ک� سکول منی کوئئ ا�سا طالب علم �ا سڻاف پا�ا جاتا �� جس � جانچ مثبت ہو تو، پورا سکول 
ران مقا� محکمۀ صحت تفت�ش کرئت �� اور م��د ا�� احت�ا� تدب�ی � ل�ی ا�ک منص��ہ ت�ار کرتا �� جو سکول کو الز� گا اس دو 

۔ اس مدت � دوران، سکول � پوری  ، اس � نتی�ب منی اضا�ض بندی ہوئت �� طور پر ابتالء کو محدود کر�ض � ل�ی کر�ض ہو�ت ہنی
گھن�ٹ �   24� ر�نما ہدا�ات � مطابق منظور شدە صفائئ کنندگان � ذر�عہ جراث�م � پا� ک�ا جا�ئ گا۔   NYS DOHعمارت کو 

 � اضا�ض بندی ا�سا ف�صلہ �� جو معاملہ در معاملہ � بن�اد پر مقا� محکمۀ صحت � ذر�عہ ک�ا جا�ئ گا۔
گ

 آ�

؟  � �شخ�ص ہوئت �� تو   COVID-19ا�ر ک� طالب علم �ا سڻاف کو  .3  کوئئ سکول کت�ن عر� تک بند رە سکتا ��

ي طالب علم �ا سڻاف مم�ب 
کا ک�س ہو�ض � تصدیق � قبل سکول آ�ا ہو تو، صحت � مقا� اہل�اروں کو فورا�   COVID-19ا�ر کوئئ

، جبکہ صحت � مقا� اہل  24  تا�ہ سکول � پوری عمارت کو جراث�م � پا� ک�ا جا�ئ
گ

�اران مثبت ک�س گھن�ٹ � بندی کروائض ہو�
، جس 

گ
، اور محدود کر�ض � حکمت عم� � ل�ی ا�ک پالن ت�ار ک��ں �

گ
وع ک��ں � ض کر�ض � ل�ی تفت�ش �ش وا� فرد � رابطوں کا تعنی

۔
گ

 منی سکول � مناسب مدت تک بندی شامل ہو�

، اور آن الئن کام شی�ئ کر�ن � ت 3ا�ر سکول � توس�� بندی ( .4 وقع � جائت �� تو، ا�ر مجھ� گھر پر دنوں � ز�ادە)ہوئت ��
؟ ن�ٹ �وس تک رسائئ حاصل نہ ہو تو مجھ� ک�ا کرنا چاہ�ی  کمپیوڻر ڈیوا�س �ا ان�ٹ

کٹ � پاس مستعار دی�ض � ل�ی   ن�ٹ تک ا�ک محفوظ، سادە سا وائر ل�س کنکشن  Chromebooksڈس�ٹ ۔  ہم طلباء کو ان�ٹ ہنی
ڈ م��ائل  ۔فراہم کر�ض � ل�ی متعدد فل�ٹ براە کرم تدر�� ڻکنالو�ب � محک� م��د معلومات � ل�ی  ہاٹ سپاٹ خ��د�ض � عمل منی ہنی

 ک��ں۔  woodmere.net-akavanagh@hewlettپر کال �ا اس پ�ت پر ای م�ل  4892-792کو 

 

 

 

5.   ، ؟سکول � توس�� بندی � صورت منی
گ

� ب�� � آن الئن کام جمع کروا�ن � توقع � جا�ئ �  ک�ا م�ی

https://www.hewlett-woodmere.net/Domain/880
https://www.hewlett-woodmere.net/Domain/880
mailto:akavanagh@hewlett-woodmere.net


ض ہر ڻ�چر � ذر�عہ ک�ا جا�ئ گا، اور انہنی  ، ل�کن یہ گ��ڈ سطح اور ڻ�چر پر منح� ہوگا۔  توقعات کا تعنی اس کا بہت ز�ادە امکان ��
انک طور پر کا ا ہر طالب علم � والدین تک پہنچا�ا جا�ئ گا۔  جن طلباء کو ال�ک�ٹ م جمع کروا�ض منی پ��شائض ہو ر� ہو انہنی �ض

۔
گ

، اور انہنی سکول دو�ارە کھل�ض پر کام وا�س کر�ض � اجازت ہو�
گ

 نہنی دی جا�ئ �

؟ .6  ا�ر سکول � توس�� بندی کا اعالن ہوتا �� تو، طلباء کب اسائنمنٹس وصول کر�ن � توقع � جائت ��

ل بند ہو�ض � پہ� دن � اختتام � طلباء کو اسائنمنٹس اور جمع کروا�ض � آخری یہ توقع � گیئ �� کہ سب� ڻ�چرز اپنا سکو 
۔

گ
وع ک��ں �  تار�ــــخ دینا �ش

؟ .7
گ

ا� کی� ک��ں �  ڻ�چرز کالس � کام اور اسائنمنٹس � بار� منی معلومات کا اش�ت

) � ذر�عہ، Seesaw, Google Classroomاساتذە والدین � ساتھ بذر�عہ ای م�ل �ا ان � مقررە مواصالئت پل�ٹ فارم (�عیض 
۔

گ
 تدر�� مواد، اسائنمنٹس، اور/�ا جمع کر�ض � ہدا�ات � ل�ی مواصلت ک��ں �

 جس منی ڻ�چرز تدر��  Infinite Campus) 12-6س�کنڈری � ڻ�چرز (گ��ڈ  
گ

والدین � پورڻل � ذر�عہ مواصلت ک��ں �
، اور ک ، اسائنمنٹس مکمل کر�ض ۔  موادوں تک رسائئ

گ
 ام جمع کر�ض � ط��ق کار � وضاحت ک��ں �

ی � پال�� �  .8 ا�ر ہائئ سکول کا کوئئ طالب علم و�اء � دوران ب�ماری � سبب سکول � غ�ی حا�ن �� تو، ک�ا وە حا�ن
 مطابق ک��ڈٹ د�ی جا�ن � انکار � خطر� منی ہوگا؟

۔ اس پال�� منی طلباء � ل�ی ا�ک اپ�ل � کارروائئ �  ذر�عہ تحفظات شامل ہنی جس منی اپ�ل � درخواست تح��ری طور پر نہنی
۔  عمارت � پر�سپل کو دی جائت �� اور اس � ساتھ اپ�ل � بن�اد � وضاحت کر�ض واال ا�ک تح��ری ب�ان شامل ہونا چاہ�ی

9.  
گ

 ؟مجھ� و�ائئ مرض، اور ہمار� سکولوں پر اس � اثرات � بار� منی تازە معلومات کی� م� �

کٹ آپ کو ہماری و�ب سائٹ اور ای م�ل � ذر�عہ باخ�ب رکھ� گا۔  ہم اپیض و�ب سائٹ � ذر�عہ جو معلومات فراہم کر�ت  ڈس�ٹ
 :  ہنی اس کا لنک یہ ��
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